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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ

ผังการบริหารงาน
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
บริ หาร
สานักผู้บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

สานักงานตรวจสอบภายใน

สานักธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานไอที

สานักธุรกิจโซลูชั่น

สานักปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายธุรกิจระบบเครือข่ ายสารสนเทศ

ฝ่ ายธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายธุรกิจโครงการพิเศษ

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร

ฝ่ ายโลจิสติกส์

ฝ่ ายธุรกิจผลิตซ้าซอฟต์ แวร์

ฝ่ ายธุรการและการพนักงาน

ฝ่ ายสนับสนุนการขาย
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โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทัง้ หมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ปี 2552 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายจารัส สว่างสมุทร
กรรมการ
4. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ
6. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี ้
1. อานาจหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่
ของกรรมการหรื อคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จากัด
2. อานาจหน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริษัท ที่กาหนดให้ เป็ นของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจาปี
4. พิจารณางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจาปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สาคัญ
ของผู้บริหาร นาเสนอเบี ้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปั นผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิ จ ารณาโครงสร้ างบริ ห าร แต่ ง ตัง้ คณะผู้บ ริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบตั ิการ ประธานเจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้
กาหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัท หรื อบริษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 นอกจากนันในกรณี
้
ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริษัท ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
- การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวข้ องการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ปี 2552 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจารัส สว่างสมุทร
กรรมการบริหาร
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขานุการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด
2. กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน/ การระดมทุน
4. มี อ านาจจ้ า ง แต่ง ตัง้ ปลดออก ให้ อ อก ไล่อ อก ก าหนดอัต ราค่า จ้ า ง ให้ บ าเหน็ จ รางวัล ปรั บ ขึ น้
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับผู้อานวยการฝ่ าย
5. มี อ านาจพิจ ารณากาหนดสวัส ดิ การพนัก งานให้ เ หมาะสมกับ สภาพการณ์ ประเพณี ป ฏิ บัติ และ
สอดคล้ องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ อยู่
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติ ม
ให้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจในการอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายตามวงเงินที่กาหนด
ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้ างต้ นจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดกับบริ ษัท
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หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้ บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้ บริษัท ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี เพื่อเสนอในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งเป็ น
การสรุปการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมารวมทังการพิ
้
จารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี ของบริษัท
7. หน้ าที่อื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัท
9.1.4 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ปี 2552 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้ วยผู้บริหารจานวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายจารัส สว่างสมุทร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ประธานเจ้ าหน้ าการตลาด
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายเต็มชัย จิวะกุล
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
5. นายฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจกลุม่ โทรคมนาคมและพลังงาน
6. นายวิโรจน์ วลัยวรางกูร
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจกลุม่ ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
7. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. เป็ นผู้ตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท
รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2. มีอานาจอนุมตั ิค่าใช้ จ่าย หรื อการจ่ายเงินตามโครงการ หรื อการลงทุน หรื อการซื อ้ ขายทรัพย์สิน ถาวร
ของบริษัท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารแล้ ว
3. มีอานาจอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายหรื อการจ่ายเงิน หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สินถาวรของบริ ษัท แต่
ละครัง้ มูลค่าไม่เกิน 2 ล้ านบาท
4. มีอานาจอนุมตั ิการจัดซื ้อจัดจ้ าง การเข้ าทาสัญญา การจ่ายเงิน หรื อการทานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจการค้ า โดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
6. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ บาเหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผู้อานวยการฝ่ ายลงมา
7. มี อ านาจกระท าการ และแสดงตนเป็ นตัว แทนบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อง
และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
8. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษา ด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษัท
แต่ทงนี
ั ้ ้ การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารข้ างต้ น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัท หรื อบริษัทย่อย รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว
คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท มีความตังใจที
้ ่จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้ าใจและรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กรรมการได้ รับเลือกตัง้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
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วิธีการแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการบริ ษั ท จะท าหน้ าที่ เ ป็ นคณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ าด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อพิจารณาจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหญ่
้
จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารร่ วมอยู่ด้วย นอกจากนี ก้ ารแต่งตังคณะกรรมการ
้
จะต้ องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม(ก)
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ ูเป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ การพ้ นวาระตาแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึง่ ต้ องพ้ นวาระทุกปี
ตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนัน้
การสรรหาเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง
และไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมการ
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9.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
9.3.1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2552 กรรมการบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 6 คน แบ่งเป็ นกรรมการที่มีฐานะเป็ นพนักงานบริ ษัท 2 คน
และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานบริษัท 4 คน โดยมีคา่ ตอบแทนในรูปของเบี ้ยประชุมและค่าบาเหน็จประจาปี ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ 6 คน
เบี ้ยประชุม
บาเหน็จประจาปี 2551

ปี 2551
720,000 บาท
300,000 บาท

ในปี 2552 ประธานกรรมการบริ ษัทจะได้ ค่าตอบแทนอีก ในแต่ละเดือน เดือนละ 10,000 บาท รวมเป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 120,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนอีกในแต่ละเดือน เดือนละ 10,000 บาท รวม
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 120,000 บาท ทังนี
้ ้ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบวันเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัททุก
ครัง้ ซึง่ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 มีมติว่า ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
ในวันเดียวกัน จะจ่ายค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริษัทเท่านัน้ ดังนันในปี
้
2552 กรรมการตรวจสอบจึงไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2552 เงินเดือนและโบนัสของผู้บริ หารระดับสูง ทังหมด
้
7 ราย ค่าตอบแทนของผู้บริ หารรวมเป็ น
จานวน 11,812,941.98 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชัน่ / โบนัส) และสวัสดิการ
9.3.2. ค่ าตอบแทนอื่น ๆ
บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตราร้ อยละ 3
โดยในปี 2552 ผู้บริหารทัง้ 7 ราย ได้ รับเงินสมทบจากบริษัท ทังสิ
้ ้นจานวน 116,413.21 บาท
9.4 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการประพฤติปฏิบัตแิ ละจรรยาบรรณ
โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารได้ ร่วมกันกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการบริ ษัท ให้ เป็ นไป
ตามแนวทางของข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเช่น บทบาทและความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตังและการด
้
ารงตาแหน่งของกรรมการ การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้ อมูลทางการเงิน โดยมี
หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั นี ้
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9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ดังนี ้
 ดูแลให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 จัดให้ มีกาหนดโครงสร้ างบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
 ดาเนิ นธุ รกิ จด้ วยความโปร่ งใสและเน้ นให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่
เหมาะสม
 จัดให้ มีระบบการควบคุมและบริ หารความเสี่ยง โดยดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และมีการประเมิน
ความเสี่ยงพร้ อมวางกลยุทธ์แก้ ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอและเหมาะสม
 ดูแลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้ อง
และชอบธรรม
9.4.2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่ าเทียมกัน
ที่ผ่านมาบริ ษัท ได้ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ อานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้น ทัง้ สถานที่จัด
ประชุมได้ จดั ให้ อยูใ่ จกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัท ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท และได้ จดั ส่งสารสนเทศของบริ ษัท ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ได้
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้
ถือหุ้นและได้ จดั เก็บรายงานการประชุมอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้
9.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
บริษัท ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
 พนักงานบริษัท : บริษัท ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม
 คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัท ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า
ตามสัญญาที่ตกลงทาร่วมกัน
 ลูกค้ า : บริ ษัท ให้ การบริ การกับลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ เป็ นอย่างดี โดยเน้ นให้ ความสาคัญถึงคุณภาพสินค้ าและบริ การในราคาที่เหมาะสม
 คูแ่ ข่งขัน : บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริ ษัท ให้ ความร่ วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้ องและ
โปร่งใส
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9.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้ วยเวลาที่เพีย งพอ และได้ มีการส่งเสริ มให้ ผ้ ูถื อหุ้นมี
โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตังค
้ าถามได้ เมื่อต้ องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
เสนอ นอกจากนี ้บริษัท มีนโยบายให้ กรรมการทุกคนในแต่ละคณะเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2552 บริ ษัทได้ รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ในระดับ
“ดีเยี่ยม”
9.4.5 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการให้ ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท ทัง้
แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริ ษัท และติดตามกากับควบคุมดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่กิจการและสร้ างผลตอบแทนที่ดี
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนมี
มาตรฐานและโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดบทบาทและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้ า หน้ าที่
บริ หารและกาหนดอานาจการอนุมัติตามขอบเขตและหน้ าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ าย ตังแต่
้ ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ าย
บริหาร โดยอานาจการอนุมตั ิสงู สุดเป็ นของกรรมการ
9.4.6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษัท ได้ มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยได้ กาหนดให้ กรรมการตรวจสอบเข้ า
ร่วมพิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันโปรดดูหวั ข้ อรายการระหว่างกัน นอกจากนี ้ทางบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดของ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด และในกรณีที่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ในวาระ
ใดๆ กรรมการท่านนันต้
้ องเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทังได้
้ กาหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหวั ข้ อ
การควบคุมภายใน
9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท ได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้ รับทราบถึงบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่จะใช้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจและมีจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และคานึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ พร้ อมกับได้ มีการกาหนด
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานเพื่อให้ พนักงานทัว่ ไปยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึง่ ได้ กาหนด
ในข้ อบังคับดังกล่าวให้ มีการกาหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื นข้ อบังคับดังกล่าวด้ วย

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 90

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2552 (แบบ 56-1)

บริ ษทั อิ นเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริ ช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

9.4.8 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
จากข้ อบังคับบริ ษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดย ณ วันที่
28 เมษายน 2546 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 6 คน เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
จานวน 3 คนหรื อคิดเป็ นครึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการอิสระดังกล่า วได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2546 ให้ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ตังแต่
้ ปี 2550 บริ ษัท มีนโยบายให้ ประธานกรรมการมาจากกรรมการ ซึ่งไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท เพื่อ การ
ถ่วงดุลและสอบทานการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ แต่งตังนายวิ
้
ชยั พูลวรลักษณ์ เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ทาให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วย
กรรมการจานวน 7 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท จานวน 4 คน หรื อคิดเป็ นมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในปี 2552 มีจานวนกรรมการทังหมด
้
6 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมกรรมที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
จานวน 4 คน ซึง่ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
9.4.9 การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 9.268 ของหุ้นทังหมด
้
(ณ ทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ ว 129,489,000 บาท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552) โดยประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เพื่ อ เป็ นการแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลและการบริ ห ารงานประจ า นอกจากนี ้ โครงสร้ าง
คณะกรรมการของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 3 ท่านจะทาให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริหารงานได้ เป็ นอย่างดี
9.4.10 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 บริ ษัท จัดให้ มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนีค้ ่าตอบแทนกรรมการจ่ายใน
ระดับที่เปรี ยบเทียบได้ กับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะได้ รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
และผลปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละคน
 บริ ษัท กาหนดให้ ค่าตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับผลงาน
ของบริษัท และการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน
 การกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าวจะดาเนินการด้ วยความโปร่งใสและได้ รับการอนุมตั ิจาก
ผู้ถือหุ้น
 บริ ษั ท ก าหนดนโยบายเปิ ดเผยนโยบายค่า ตอบแทนและจ านวนค่า ตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจาปี ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
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9.4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 เดือนต่อครั ง้ โดยประธานคณะกรรมการ มี
นโยบายส่งเสริมให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ ฝ่ายจัดการเสนอ
เรื่ องและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้ อย่างรอบคอบโดยทั่ วกัน โดยบริ ษัท ได้ นาส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
พร้ อมข้ อมูลประกอบวาระการประชุมต่างๆ ให้ คณะกรรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กาหนดใน
ข้ อบังคับบริ ษัท โดยกาหนดให้ กรรมการมีหน้ าที่ต้องเข้ าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ โดย
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการ
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
3. นายจารัส สว่างสมุทร
4. นายธนเดช มหโภไคย
5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
6. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์

การเข้ าร่วมประชุมถึง
16 พ.ย.2552
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ค่าเบี ้ยประชุม
ประจาปี 2552
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

ค่าบาเหน็จประจาปี
2552
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

9.4.12 คณะกรรมการอื่น
นอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ ว บริษัท ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยดังนี ้
 คณะกรรมการบริหาร สาหรับปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทังหมด
้
18 ครัง้
 คณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
4 ครัง้
โดยในแต่ละชุดกรรมการได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามปั จจุบัน
บริ ษัท ยังไม่ได้ มีการพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการก
้
าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากองค์กรของ
บริษัท ยังเล็กและไม่ซบั ซ้ อน
9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีสานักงาน
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทได้
ดาเนินการตามแนวทางที่ กาหนดและมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้ าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ สานักงานตรวจสอบภายในรายงานผล การตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 92

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2552 (แบบ 56-1)

บริ ษทั อิ นเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริ ช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จะจัดทารายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทาง การเงิน โดยแสดง
ควบคูก่ นั ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี
9.4.15 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส จึงได้ จดั ให้
มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (โทร. 0-2645 8997, Email Address: ir@ircp.co.th) เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัท ผ่านทาง website
www.ircp.co.th
บริ ษัท มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลสาคัญในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน
รวมทังซื
้ ้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของ
บริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัท ดังนี ้
 การให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ หารในฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ผ้ บู ริ หารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัท จะกาหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ สานัก
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริ ษัท จะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในไม่ควรซื ้อ
หรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงินต่อสาธารณชน พร้ อมแจ้ งให้
ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนักงานหรื อผู้บริ หารไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อหากพบว่าผู้บริ หารได้ ใช้
ข้ อมูลภายในหรื อมีความประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่บริษัท ได้ รับความเสียหาย
9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีพนักงานทังหมด
้
102 คน มีพนักงานของบริ ษัท จานวน
79 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจานวน 23 คน โดยแบ่งจานวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ ดงั นี ้
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สายธุรกิจ
ธุรกิจกลุม่ โทรคมนาคมและพลังงาน (T&E)

จานวนคน
ณ 31 ธ.ค.2551
10

จานวนคน
ณ 31 ธ.ค.2552
7

ธุรกิจกลุม่ ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (NW)

20

15

ธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศ (GI)

24

0

ธุรกิจกลุม่ สถาบันการเงินและภาคเอกชน (F&P)

3

0

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)

0

8

ธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (AR)

10

10

จาหน่ายสินค้ าไอที (ITDC)

16

16

พัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD)

37

7

รวบรวมระบบสานสนเทศ (INEC)

26

0

หน่วยงานสนับสนุน

72

39

รวม

218

102

บริ ษัท มีพนักงานลดลงในปี 2552 เนื่องจากมีการยกเลิกหน่วยธุรกิจขายส่งไอทีทวั่ ไป โดยมีค่าตอบแทนของ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี ้
จานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2551
เงินเดือน + ค่าตาแหน่ง + ค่าวิชาชีพ
70,297,784.25
โบนัส + คอมมิสชัน่
6,368,405.93
ค่าล่วงเวลา
1,886,823.29
สวัสดิการ
1,654,781.64
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
1,285,939.34
รวม
81,493,734.45
* ยอดเงินเดือนในปี 2552 เป็ นยอดที่รวมเงินเดือนที่ค้างชาระมาจากปี 2551 ด้ วย
ค่ าตอบแทน

จานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2552
69,016,452.48*
5,273,435.57
828,153.08
5,333,693.52
860,267.29
81,312,001.94

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ภายในหน่วยงาน รวมถึง
ส่งไปอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานนันๆ
้ อย่างสม่าเสมอ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ทังนี
้ ้ในปี 2552 บริษัท ใช้ นโยบายในการจัดอบรมภายในเป็ นหลัก โดยมอบหมายให้
ผู้บริหารแต่ละฝ่ าย หรื อผู้ที่มีความชานาญเฉพาะด้ าน ทาหน้ าที่ในการอบรมและให้ ความรู้กบั พนักงานในหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
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